“RCEP กาวตอไปของไทย หลังปดดีล RCEP

โดย คุณวิศิษฐ ลิ้มลือชา รองประธาน สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย
วันศุกรท่ี 11 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.45 - 12.15 น.
ณ โรงแรมอวานี ขอนแกน แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จังหวัดขอนแกน
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สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)
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Trade in Services

Trade Remedies

สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)

3 Chapters rely on Market Access
1. ก า ร ล ด ภ า ษี • จากการเจรจากรอบการคาเสรี RCEP ที่เริ่มตนในป 2013 สมาชิกเห็นวาในการ
ศุ ล กากรเหลื อ รอ ยละ ลดภาษีควรเริ่มตนโดยการลดอัตราภาษีจากอัตราภาษีที่แตละประเทศจัดเก็บใน
1 0 ภ า ย ใ น ก ร อ บ ป 2013 แตเนื่องจากความกังวลในประเด็นสินคาออนไหวของประเทศอินเดียทํา
ใหมีการเสนอใชปเริ่มตนในการลดภาษีจากปที่มีการลงนามในการเจรจาป 2019
ระยะเวลา 10 ป

01

ซึ่งปจจุบันอยูในระหวางการเจรจาหาขอสรุปที่แนนอน

2. กฎแหลงกําเนิดสินคา สนับสนุนใหเกิด Regional Supply Chain สงผลใหการคาในภูมิภาค
ขยายตัวเพิ่มขึ้น อาทิ

02

• หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (Proof of Origin) : เริ่มการรับรอง Declaration of Origin by
exporter or producer ภายใน 10 ป หลังจากที่ความตกลง RCEP มีผลบังคับใชและอนุญาตใหมีการสะสม
ถิ่นกําเนิดสินคาระหวางประเทศภาคีทั้ง 16 ประเทศ
• ยอมรับใหใชเกณฑ Produced Exclusively (PE) กับทุกพิกัดสินคา
• กฎถิ่นกําเนิดสินคาเฉพาะราย : ทุกรายการสินคา (ระดับพิกัด 6 หลัก HS 2012) จะมีกฎถิ่นกําเนิดสินคา
เฉพาะราย รวมถึงประสานกฎถิ่นกําเนิดสินคาภายใตความตกลง ATIGA และ ASEAN+1 เพื่อใหมีเกณฑถิ่น
กําเนิดสินคาเดียวกันและมีเขมงวดนอยลงกวาเดิม

03
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3. HARMONIZED
มาตรการที่มิใชภาษี
อื่นๆ

• กําหนดขอบัญญัติที่มีผลผูกพันแกประเทศสมาชิกในการอํานวยความสะดวกการ
ขนสงสินคากลุม ผัก ผลไมและอาหารทะเลสด (Perishable goods) ภายใน
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
• การยกเลิกกระบวนการทางราชการที่ซ้ําซอนออก (red tape)

สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)

โอกาสสินคาไทยสงออกเพิ่มไปยังกลุมประเทศสมาชิก RCEP
ที่มีความตองการสูง ในกลุมสินคาเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
5 สินคาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

5 สินคาอุตสาหกรรม

ขาว

ยานพาหนะและชิ้นสวน

ยางพารา

เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมการพิมพ

ผักและผลไมสด แชเย็น แชแข็งและแหง

เครื่องคอมพิวเตอร และสวนประกอบ

ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง

อัญมณีและเครื่องประดับ

ไกแปรรูป

ยางและผลิตภัณฑยาง
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สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)

ประโยชนของความตกลง RCEP
กฎเกณฑทพี่ ัฒนาสูความเปนสากล
อํานวยความสะดวกทางการคาในการปรับปรุงกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตางๆ
• การลดระยะเวลาการนําเขาสงออกใหสั้นลงจากเดิม
• ประเด็น ROOs ที่จะใชเหมือนกันใน 16 ประเทศ ทําใหไทยจะได
ประโยชนจากความหลากหลายในการนําเขาวัตถุดิบ

ความรวมมือทางวิชาการ

• โดยเนนการแลกเปลี่ยนขอมูลประสบการณระหวางประเทศซึ่งชวยเพิ่มขีด
ความสามารถและยกระดับ sme
• การสรางเสริมความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ

มูลคาทางเศรษฐกิจขนาดใหญ
• จํานวนประชากร (3,600 ลานคนคิดเปนรอยละ 48 ของประชากรโลก)
• ขนาดของ GDP (คิดเปนรอยละ 32.7 ของมูลคา GDP โลก)
• มูลคาการคาของไทยที่เพิ่มขึ้นจากกลุมประเทศสมาชิก (เพิ่มขึ้นรอยละ 28.3)

Thai National Shipper’s Council

สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)

โอกาสกลุมสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของไทย
- บรูไน
- นิวซีแลนด
- อินเดีย
- สิงคโปร
- ฟลิปปนส
- ลาว
- ออสเตรเลีย
- เกาหลีใต
- เมียนมา
- กัมพูชา
- อินโดนีเซีย
- มาเลเซีย
- เวียดนาม
- ญี่ปุน
- จีน

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐ

-
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สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)

โอกาสกลุมสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ของไทยไปยังเวียดนาม

1.ผลไมสด แชเย็น
แชแข็งและแหง
2563 (Jan-Jul)
307 (-49.0%)
(MUSD)
2562 (MUSD) 836 (+5.8%)

6.ไขมันและน้ํามันจากพืช
2563 (Jan-Jul) และสัตว
15 (+32.9%)
(MUSD)
2562 (MUSD) 24 (-30.1%)
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5.ผลิตภัณฑขาวสาลีและ
อาหารสําเร็จรูป

2.น้ําตาลทราย

3.เครื่องดื่ม

4. อาหารสัตวเลี้ยง

262 (+551.2%)
90 (+26.0%)

235 (-14.9%)
481 (-0.8%)

40 (+1.3%)
63 (+9.2%)

34 (+11.8%)
63 (+16.8%)

8.สิ่งปรุงรสอาหาร

9.ผลิตภัณฑนม

10.ขาวโพด

12 (-0.1%)
22 (+1.9%)

8 (+66.7%)
9 (+75.7%)

7 (-33.8%)
15 (+29.3%)

7.ผลิตภัณฑ
มันสําปะหลัง
15 (-29.3%)
31 (+69.2%)

สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)

โอกาสกลุมสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ของไทยไปยังญี่ปนุ

1.ไกแปรรูป
2563 (Jan-Jul)
824 (+3.4%)
(MUSD)
2562 (MUSD) 1,422 (+6.4%)

6. ยางพารา

2563 (Jan-Jul)
143 (-29.8%)
(MUSD)
2562 (MUSD) 326 (-5.5%)
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2.อาหารทะเลกระปอง
และแปรรูป
360 (-14.2%)
713 (+2.2%)

7.เนื้อสัตวและของปรุง
แตงที่ทําจากเนื้อสัตว
114 (-11.6%)
225 (-1.3%)

3.ไกสดแชเย็นแชแข็ง

4. อาหารสัตวเลี้ยง

5.ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง

194 (+11.9%)
341 (-8.5%)

183 (+8.7%)
300 (+1.1%)

162 (-9.1%)
287 (-2.4%)

8.เนื้อปลาสด แชเย็น
แชแข็ง
87 (-7.8%)
178 (-4.6%)

9.ขาว
70 (+18.2%)
111 (+18.9%)

10.ผักกระปอง และผัก
แปรรูป
60 (+6.1%)
95 (-9.1%)

สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)

โอกาสกลุมสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ของไทยไปยังจีน

1.ผลไมสด แชเย็น
แชแข็งและแหง
2563 (Jan-Jul)
(MUSD) 1,799 (+56.1%)
2562 (MUSD) 2,086 (+106.7%)

2.ผลิตภัณฑมัน
สําปะหลัง
905 (-2.2%)
1,361 (-23.5%)

3.ยางพารา

4.ไกสดแชเย็นแชแข็ง

664 (-35.7%)

215 (+77.9%)
222 (+253.8%)

1,616 (-17.5%)

88 (+11.5%)

9.ผลไมกระปองและ
แปรรูป
52 (+16.5%)

10.ผักกระปอง และผัก
แปรรูป
36 (-3.9%)

178 (+69.8%)

88 (+21.1%)

69 (+74.3%)

2563 (Jan-Jul)
112 (-24.3%)
(MUSD)

7.เครื่องดื่ม

8. กุงสด แชเย็น แชแข็ง

96 (+28.7%)

2562 (MUSD) 303 (-45.0%)

115 (+23.4%)

6.ขาว
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5.ผลิตภัณฑขาวสาลีและ
อาหารสําเร็จรูป
122 (-0.9%)
225 (-1.3%)

สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)

โอกาสสินคาไทยสงออกเพิ่มไปยังกลุมประเทศสมาชิก RCEP
ที่มีความตองการสูง
HS code 1006 ขาว
ตลาดหลัก 5

1. จีน

มูลคา
(MUSD)
300

2. ฟลิปปนส

126

3. มาเลเซีย

117

4. ญี่ปุน

111

5. สิงคโปร

99

ตลาดหลัก 5
1. จีน

มูลคา
(MUSD)
1,615

2. มาเลเซีย

585

3. ญี่ปุน

327

4. เกาหลีใต

155

5. อินเดีย

103

Source : ITC Analyzed by TNSC

สินคาสําคัญ

1. ขาวที่สีมาบาง หรือสีทั้งหมด
2. ปลายขาว
3. ขาวกลองหอมมะลิ

ตลาดศักยภาพ

การเติบโต
(%)

1. อินเดีย

40

2. ญี่ปุน

20

3. ออสเตรเลีย

8

4. สิงคโปร

-2

5. นิวซีแลนด

-10

สินคาสําคัญ

1. ขาวที่สีมาบาง หรือสีทั้งหมด
2. ปลายขาว
3. ขาวกลองหอมมะลิ

HS code 4001 ยางพารา
สินคาสําคัญ

ตลาดศักยภาพ การเติบโต (%)

1. กัมพูชา

1. น้ํายางเขมขนที่ไดโดยวิธีหมุน
2. นิวซีแลนด
เหวี่ยง
2. ยางธรรมชาติที่กําหนดไวในทาง 3. ฟลิปปนส
เทคนิค
4. ญีป่ ุน
3. ยางแผนรมควัน

5. อินโดนีเซีย

5
4
2
-5
-5

สินคาสําคัญ
1. น้ํายางเขมขนที่ไดโดยวิธีหมุน
เหวี่ยง
2. ยางธรรมชาติที่กาํ หนดไวในทาง
เทคนิค
3. ยางแผนผึ่งแหง

โอกาสสินคาไทยสงออกเพิ่มไปยังกลุมประเทศสมาชิก RCEP
ที่มีความตองการสูง
ผักและผลไมสด แชเย็น แชแข็งและแหง
HS code 07 ผัก
ตลาดหลัก5

มูลคา
(MUSD)

1. จีน

542

2. ญีปุน

102

3. มาเลเซีย

20

4. สิงคโปร

13

5. เวียดนาม

12

Source : ITC Analyzed by TNSC

สินคาสําคัญ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

มันสําปะหลัง
พืชผักตระกูลถั่ว
พืชผักแหง ทั้งตนหรือทั้งหัว
หนอไมฝรั่ง เห็ด มะเขือมวง
มันฝรั่ง ถั่วลันเตา ขาวโพดหวาน
พืชผักที่ทําไวไมใหเสียชั่วคราว
หอมหัวใหญ หอมหัวเล็ก
หนอไมฝรั่ง เห็ด มะเขือมวง
พืชผักแหง ทั้งตนหรือทั้งหัว
มันฝรั่ง ถั่วลันเตา ขาวโพดหวาน
พืชผักแหง ทั้งตนหรือทั้งหัว
พืชผักตระกูลถั่ว
หนอไมฝรั่ง เห็ด มะเขือมวง
มันฝรั่ง ถั่วลันเตา ขาวโพดหวาน
มันสําปะหลัง

การเติบโต
ตลาดศักยภาพ
(%)

1. อินเดีย

202

2. บรูไน

11

3. มาเลเซีย

8

4. สิงคโปร

8

5. อินโดนีเซีย

7

สินคาสําคัญ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หนอไมฝรั่ง เห็ด มะเขือมวง
พืชผักแหง ทั้งตนหรือทั้งหัว
พืชผักตระกูลถั่ว
หอมหัวใหญ หอมหัวเล็ก
พืชผักตระกูลถั่ว
มันสําปะหลัง
หอมหัวใหญ หอมหัวเล็ก
หนอไมฝรั่ง เห็ด มะเขือมวง
พืชผักแหง ทั้งตนหรือทั้งหัว
หอมหัวใหญ หอมหัวเล็ก
หนอไมฝรั่ง เห็ด มะเขือมวง
พืชผักตระกูลถั่ว
หอมหัวใหญ หอมหัวเล็ก
พืชผักที่ทําไวไมใหเสียชั่วคราว
มันสําปะหลัง

โอกาสสินคาไทยสงออกเพิ่มไปยังกลุมประเทศสมาชิก RCEP
ที่มีความตองการสูง
HS code 08 ผลไม
ตลาดหลัก 5

มูลคา
(MUSD)

1. จีน

2,095

2. เวียดนาม

843

3. อินโดนีเซีย

83

4. เมียนมาร

67

5. เกาหลีใต

43

สินคาสําคัญ

ตลาดศักยภาพ
1. จีน

• อินทผลัม มะเดื่อ สับปะรด
2. กัมพูชา
มะมวง
• ผลไมตระกูลเบอรรี ทุเรียน เงาะ 3. อินโดนีเซีย
ลิ้นจี่
• ผลไมแหง ไดแก พรุน แอปเปล 4. ลาว
ทุเรียน
• มะพราว บราซิลนัตและเมล็ด
มะมวงหิมพานต
5. เมียนมาร
• ลูกนัตอื่นๆ สดหรือแหง

การเติบโต
(%)

สินคาสําคัญ

107
91
27
22
19

• ผลไมตระกูลเบอรรี ทุเรียน
เงาะ ลิ้นจี่
• ผลไมแหง ไดแก พรุน แอปเปล
ทุเรียน
• แอปเปล แพร
• ลูกนัตอื่นๆ สดหรือแหง
• อินทผลัม มะเดื่อ สับปะรด
มะมวง

Source : ITC Analyzed by TNSC
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สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)

โอกาสสินคาไทยสงออกเพิ่มไปยังกลุมประเทศสมาชิก RCEP
ที่มีความตองการสูง
ตลาดหลัก5
1. จีน
2. ญีปุน
3. กัมพูชา
4. อินโดนีเซีย
5. สิงคโปร

มูลคา
(MUSD)
524
2.1
1.9
1.8

HS code 0714 มันสําปะหลัง
สินคาสําคัญ
• มันสําปะหลังอัดเม็ด
• มันสําปะหลังแชแข็ง
• มันหวานแชแข็ง

1.4

ตลาดศักยภาพ การเติบโต (%)
1. เมียนมาร
2. อินโดนีเซีย
3. มาเลเซีย
4. เกาหลีใต
5. ญีปุน

18,300
2,135
614
20
2

สินคาสําคัญ
• มันสําปะหลังอัดเม็ด
• มันสําปะหลังแชแข็ง
• มันหวานมแชแข็ง

HS code 1106 แปงที่ทํามาจากผลิตภัณฑถั่วและมันสําปะหลัง
ตลาดหลัก5
1. มาเลเซีย
2. เวียดนาม
3. ลาว
4. เมียนมาร
5. ญี่ปุน

มูลคา
(MUSD)
14
1.8
1.5
1.1
0.9

Source : ITC Analyzed by TNSC

สินคาสําคัญ

• แปงมันสําปะหลัง

ตลาดศักยภาพ การเติบโต (%)
1. ออสเตรเลีย
2. อินโดนีเซีย
3. นิวซีแลนด
4. สิงคโปร
5. เวียดนาม

94
56
27
24
20

สินคาสําคัญ

• แปงมันสําปะหลัง

โอกาสสินคาไทยสงออกเพิ่มไปยังกลุมประเทศสมาชิก RCEP
ที่มีความตองการสูง
HS code 1602 ไกแปรรูป
ตลาดหลัก 5

มูลคา
(MUSD)

สินคาสําคัญ

ตลาดศักยภาพ

การเติบโต
(%)

1. ญี่ปุน

1614

1. อินเดีย

197

2. เกาหลีใต

131

2. กัมพูชา

54

3. สิงคโปร

87

3. เกาหลีใต

28

4. กัมพูชา

8.3

4. ฟลิปปนส

16

5. นิวซีแลนด

2.5

5. สิงคโปร

12

ไกแปรรูป, เนื้อสัตวและของ
ปรุงแตงที่ทําจากเนื้อสัตว
ไกแปรรูป, เนื้อสัตวและของ
ปรุงแตงที่ทําจากเนื้อสัตว

สินคาสําคัญ

ไกแปรรูป, เนื้อสัตวและของ
ปรุงแตงที่ทําจากเนื้อสัตว
ไกแปรรูป, เนื้อสัตวและของ
ปรุงแตงที่ทําจากเนื้อสัตว

Source : ITC Analyzed by TNSC

Thai National Shipper’s Council

สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)

โอกาสกลุมสินคาอุตสาหกรรมของไทย
- บรูไน
- นิวซีแลนด
- ลาว
- เมียนมา
- เกาหลีใต
- กัมพูชา
- ฟลิปปนส
- อินเดีย
- สิงคโปร
- มาเลเซีย
- อินโดนีเซีย
- ออสเตรเลีย
- เวียดนาม
- ญี่ปุน
- จีน

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐ

Thai National Shipper’s Council
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สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)

โอกาสกลุมสินคาอุตสาหกรรมของไทยไปยังเวียดนาม

1.รถยนต อุปกรณและ
สวนประกอบ
2563 (Jan-Jul)
575 (-49.2%)
(MUSD)
2562 (MUSD) 1,854 (+124.6%)

2.เครื่องปรับอากาศ
และสวนประกอบ
426 (+8.4%)

3.เม็ดพลาสติก

4. เคมีภณ
ั ฑ

5.น้ํามันสําเร็จรูป

393 (-22.3%)

319 (-5.5%)

294 (-3.9%)

568 (-4.7%)

835 (-14.2%)

613 (-7.9%)

516 (-36.9%)

6.อุปกรณกึ่งตัวนํา
ทรานซิสเตอร
2563 (Jan-Jul) 213 (+75.2%)
(MUSD)
2562 (MUSD) 241 (-13.7%)

7.เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบ

9.ผลิตภัณฑยาง

10.ผลิตภัณฑพลาสติก

194 (-4.7%)

8.เหล็ก เหล็กกลาและ
ผลิตภัณฑ
155 (-14.8%)

150 (-16.1%)

132 (-6.2%)

337 (-2.2%)

303 (+5.3%)

318 (-6.1%)

252 (9.7%)

Thai National Shipper’s Council

สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)

โอกาสกลุมสินคาอุตสาหกรรมของไทยไปยังญี่ปุน

1.รถยนต อุปกรณและ
สวนประกอบ
2563 (Jan-Jul)
926 (-4.8%)
(MUSD)
2562 (MUSD) 1,657 (+1.0%)

6. แผงวงจรไฟฟา
2563 (Jan-Jul) 413 (-1.9%)
(MUSD)
2562 (MUSD) 761 (+1.8%)
Thai National Shipper’s Council

2.เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบ
518 (-9.5%)

3.เครื่องโทรสาร
โทรศัพท
491 (-14.1%)

4. เครื่องคอมพิวเตอร
อุปกรณและสวนประกอบ
479 (-9.0%)

1,000 (-5.2%)

983 (-11.3%)

914 (+1.5%)

801 (-3.1%)

7. เม็ดพลาสติก

9. เคมีภณ
ั ฑ

393 (-28.1%)

8. เครื่องใชไฟฟาและ
สวนประกอบ
371 (-38.3%)

358 (+28.5%)

10.เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน
และสวนประกอบ
315 (-23.0%)

883 (-17.9%)

947 (+21.1%)

479 (+6.6%)

679 (+35.6%)

5.ผลิตภัณฑพลาสติก
434 (-7.1%)

สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)

โอกาสกลุมสินคาอุตสาหกรรมของไทยไปยังจีน

1.ผลิตภัณฑยาง

2.เม็ดพลาสติก

4.เคมีภัณฑ

2563 (Jan-Jul)
(MUSD) 1,778 (+41.3%)
2562 (MUSD) 2,406 (-15.2%)

3. เครื่องคอมพิวเตอร
อุปกรณและสวนประกอบ

5.รถยนต อุปกรณและ
สวนประกอบ

1,643 (-12.1%)

1,289 (+19.8%)

960 (-14.6%)

786 (+79.3%)

3,208 (+3.2%)

1,933 (-8.9%)

1,810 (-34.0%)

1,203 (+21.9%)

7.แผงวงจรไฟฟา

9.เครื่องยนตสันดาป
ภายใน
285 (+19.2%)

10.น้ํามันสําเร็จรูป

400 (-2.7%)

8.ทองแดงและของทํา
ดวยทองแดง
381 (+85.8%)

755 (-17.4%)

384 (+82.9%)

430 (+37.6%)

632 (-30.0%)

6.ไมและผลิตภัณฑไม
2563 (Jan-Jul) 596 (-13.7%)
(MUSD)
2562 (MUSD) 1,114 (-18.2%)
Thai National Shipper’s Council

265 (-29.6%)

สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)

โอกาสสินคาไทยสงออกเพิ่มไปยังกลุมประเทศสมาชิก RCEP
ที่มีความตองการสูง
HS code 39 พลาสติกและของที่ทําดวพลาสติก
5 ตลาดหลัก
1. จีน

มูลคา
(MUSD)

สินคาพลาติก
สําคัญ Top 3

3,468

2. ญี่ปุน

1,689

3. เวียดนาม

1,088

4. อินโดนีเซีย

1,046

5. อินเดีย

836

 โพลิเมอรของเอทิลนี ขั้นปฐม
 โพลิเมอรของโพรพิลีนหรือของโอลี
ฟนอื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม
 โพลิเมอรของสไตรีน ในลักษณะขั้น
ปฐม
 โพลิอะซีทัล ขั้นปฐม
 แผ น ฟ ลม ฟอยล แ ละแถบ ชนิ ด อื่ น
ทํ า ด ว ยพลาสติ ก ที่ ไม ทํ า เป น แบบ
เซลลูลารและไมเสริมใหแข็งแรง

การเติบโต
ตลาดศักยภาพ
(%)

1. จีน

3

2. กัมพูชา

2

3. ฟลิปปนส

-2

4. ลาว

-2

5. เมียนมาร

-10

สินคาสําคัญ

 โพลิเมอรของเอทิลีน ในลักษณะขั้น
ปฐม
 โพลิเมอรของโพรพิลีนขั้นปฐม
 โพลิเมอรของสไตรีน ขั้นปฐม
 โพลิอะซีทัล อีพอกไซดเรซิน ขั้นปฐม
 เศษ เศษตัดและของที่ใชไมได ที่เปน
พลาสติก
 ของที่ ใช บ รรจุ สิน คา จุก ฝา และที่
ปดครอบทําดวยพลาสติก
 ของอื่น ๆ ทําดวยพลาสติก

Source : ITC Analyzed by TNSC

Thai National Shipper’s Council

สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)

โอกาสสินคาไทยสงออกเพิ่มไปยังกลุมประเทศสมาชิก RCEP
ที่มีความตองการสูง
HS code 40 ยางและผลิตภัณฑยาง
5 ตลาดหลัก
1. จีน

มูลคา
(MUSD)

สินคาสําคัญ

1. กัมพูชา

40,088

2. มาเลเซีย

970

3. ญีปุน

829

4. เกาหลีใต

367

5. เวียดนาม

361

การเติบโต
(%)

ตลาดศักยภาพ

 ยางธรรมชาติ
 ยางสังเคราะห ขั้นปฐม หรือแผน
บางรวมทั้งของผสมที่ไดจาก
ผลิตภัณฑใด ๆ ตามประเภทที่
 ยางผสม (คอมพาวด)
 ยางรถยนตนั่ง
 ยางวัลแคไนซนอกจากยางแข็ง

สินคาสําคัญ

23

2. เกาหลีใต

14

3. ออสเตรเลีย

3

4. ฟลิปปนส

3

5. ญีปุน

0

 ยางสังเคราะห ขั้นปฐม หรือเปน
แผน
 ยางรถยนต
 ยางใน
 เครื่องแตงกายและของทําดวย
ยาง
 ของใชอื่น ๆ ทําดวยยาง

Source : ITC Analyzed by TNSC

Thai National Shipper’s Council

สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)

โอกาสสินคาไทยสงออกเพิ่มไปยังกลุมประเทศสมาชิก RCEP
ที่มีความตองการสูง
HS code 71 อัญมณีและเครื่องประดับ
5 ตลาดหลัก
1. สิงคโปร
2. ออสเตรเลีย

มูลคา
(MUSD)
1676
909

3. อินเดีย

669

4. กัมพูชา

609

5. จีน

304

สินคาสําคัญ
 เพชร จะตกแตงหรือไมก็ตาม แต
ไมไดประกอบกับตัวเรือน
 รัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่ง
รัตนชาติ
 ทองคํา (รวมถึงทองคําชุบดวย
แพลทินมั ) ยังไมไดขึ้นรูป
 เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ ทํา
ดวยโลหะมีคา
 เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่
เปนของเทียม

ตลาดศักยภาพ

การเติบโต
(%)

1. ออสเตรเลีย

385

2. เมียนมาร

297

3. สิงคโปร

112

4. อินเดีย

82

5. เวียดนาม

60

สินคาสําคัญ

 เงิน ยังไมไดขึ้นรูป
 ทองคํายังไมขึ้นรูป
 เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ

และสวนประกอบ
 เครื่องทองหรือเครื่องเงินและ
สวนประกอบของของดังกลาว ทํา
ดวยโลหะ
 เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่
เปนของเทียม ทําดวยโลหะ

Source : ITC Analyzed by TNSC

Thai National Shipper’s Council

สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)

โอกาสสินคาไทยสงออกเพิ่มไปยังกลุมประเทศสมาชิก RCEP
ที่มีความตองการสูง
ตลาดหลัก 5

มูลคา
(MUSD)

1. ญี่ปุน

553

2. จีน

144

3. สิงคโปร

64

4. ออสเตรเลีย

61

5. เกาหลีใต

49

ตลาดหลัก 5

มูลคา
(MUSD)

1.จีน

1244

2.มาเลเซีย

515

3.ญี่ปุน

323

4.สิงคโปร

311

5.อินเดีย

165

HS code 8443 เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมการพิมพ
สินคาสําคัญ
 เครื่องพิมพและเครื่องถาย
เอกสารแบบหลายฟงชั่น, ชิ้นสวน
 อุปกรณเสริมของเครื่องพิมพ
เครื่องถายเอกสารและ
เครื่องโทรสาร

ตลาดศักยภาพ

การเติบโต
(%)

1. อินโดนีเซีย

135

2. ฟลิปปนส

40

3. กัมพูชา

25

4. จีน

12

5. เมียนมาร

11

Source : ITC Analyzed by TNSC

สินคาสําคัญ
 เครื่องพิมพและเครื่องถาย
เอกสารแบบหลายฟงชั่น, ชิ้นสวน
 อุ ป กรณ เ สริ ม ของเครื่ อ งพิ ม พ
เ ค รื่ อ ง ถ า ย เ อ ก ส า ร แ ล ะ
เครื่องโทรสาร

HS code 8471 เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ
สินคาสําคัญ

ตลาดศักยภาพ

1. สิงคโปร
 ห น ว ย เ ก็ บ ข อ มู ล สํ า ห รั บ 2. ออสเตรเลีย
เครื่ อ งประมวลผลโดยคอมพิว เตอร
3. อินโดนีเซีย
(data processing machine),
 เครื่องอานขอมูลดวยแสง, เครื่อง 4. ญีป
่ ุน
สําหรับการถอดรหัสขอมูล

5. กัมพูชา

การเติบโต
(%)

สินคาสําคัญ

98
63
16
6
0

 ห น ว ย เ ก็ บ ข อ มู ล สํ า ห รั บ
เครื่องประมวลผลโดยคอมพิวเตอร
(data processing machine),
 เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ
แบบพกพาชั่งน้ําหนัก <= 10 ก.ก.

โอกาสสินคาไทยสงออกเพิ่มไปยังกลุมประเทศสมาชิก RCEP
ที่มีความตองการสูง

HS code 87 ยานพาหนะและชิ้นสวนและอุปกรณเสริม
ตลาดหลัก 5

มูลคา
(MUSD)

1. ออสเตรเลีย

4,995

1. กัมพูชา

39

2. ฟลิปปนส

2,322 รถยนตสวนบุคคล, อุปกรณและ
สวนประกอบ, ยานยนตสําหรับ
1,853 การขนสงสินคา, ชิ้นสวนสําหรับ
รถแทรกเตอร, ยานยนตสําหรับ
1,548 การขนสงสิบคนขึ้นไป, รถพวง
และรถกึ่งพวง

2. จีน

35

3. บรูไน

25

4. เวียดนาม

18

1,425

5. เกาหลีใต

11

3. เวียดนาม
4. ญี่ปุน
5. อินโดนีเซีย

สินคาสําคัญ

ตลาดศักยภาพ

การเติบโต (%)

สินคาสําคัญ

ชิ้นสวนรถแทรกเตอร, ยาน
ยนตขนสงสิบคนขึ้นไป,
รถยนตสวนบุคคล, อุปกรณ
และสวนประกอบชิ้นสวน,
อุปกรณเสริมสําหรับ
รถจักรยานยนตและจักรยาน

Source : ITC Analyzed by TNSC
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สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)

Top 5 สินคานําเขาหลักจากสมาชิก RCEP และสินคานําเขาที่ขยายตัวสูง
อยางมีนัยสําคัญ
Th import from China

ขยายตัวสูง
(นัยสําคัญ)

Th import from Japan
ชื่อสินคา

3 year
MUSD

1. น้ํามันสําเร็จรูป

185%

1 เครื่องจักรกลและสวนประกอบ

17,829

1. ยานพาหนะ

86%

2. สินคาอุปโภคบริโภค

120%

2 เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ
3 สวนประกอบและอุปกรณยาน
ยนต
4 เครื่องจักรไฟฟาและ
สวนประกอบ
5 เคมีภัณฑ

14,438
11,689

2. สินคาอุปโภคบริโภค
3. เชื้อเพลิงอื่นๆ

85%
74%

11,227

4. รถจักรยานยนต

37%

7,432

5. ผัก ผลไมและของ
ปรุงแตง

33%

Th import from Australia

3 Year

ชื่อสินคา

MUSD

3 Year
MUSD

สินคานําเขา

1 เครื่องจักรไฟฟาและ
สวนประกอบ
2 เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบ
3 เครื่องใชไฟฟาในบาน

20,034
14,303

4 เคมีภัณฑ
5 คอมพิวเตอรและสวนประกอบ

11,471
9,815

ชื่อสินคา

13,431

Th import from India

3 Year

ชื่อสินคา

MUSD

1 เครื่องเพชรพลอย อัญมณีและ
ทองคํา
2 เครื่องจักรกลและสวนประกอบ
3 เคมีภัณฑ
4 สินแรโลหะอื่น ๆ เศษโลหะและ
ผลิตภัณฑ
5 สวนประกอบและอุปกรณยานยนต

2,576

3. เรือและสิ่งกอสราง
ลอยน้ํา
4. ยุทธปจจัย
5. รถยนตโดยสาร

สินคานําเขา
1. รถยนตนั่ง

73%
60%
45%

ขยายตัวสูง
(นัยสําคัญ)
1,746%

1 น้ํามันดิบ

3,013
1,979

1,747

2. เครื่องบิน เครื่อง
รอน และอุปกรณ

250%

2 สินแรโลหะและผลิตภัณฑ

1,447
950

3. รถยนตโดยสาร
4. เครื่องเพชร พลอย
อัญมณี
5. ผลิตภัณฑเซรามิก

238%
67%

3

60%

5 ถานหิน

807
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Source : ITC Analyzed by TNSC

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี
ทองคํา
4 กาซธรรมชาติ

3,853
653
894

สินคานําเขา

สินคานําเขา

ขยายตัวสูง
(นัยสําคัญ)

ขยายตัวสูง
(นัยสําคัญ)

1. กาซธรรมชาติ
96,000%
2. เรือและสิ่งกอสราง
367%
ลอยน้ํา
3. เครื่องบิน เครื่องรอน
252%
และอุปกรณ
4. น้ํามันสําเร็จรูป
239%
5. ฟลมถายรูป
136%
ภาพยนต

สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)

Top 5 สินคานําเขาหลักจากสมาชิก RCEP และสินคานําเขาที่ขยายตัวสูง
อยางมีนัยสําคัญ
Source : ITC Analyzed by TNSC

Th import from Korea 3 Year
ชื่อสินคา

1 เหล็กและผลิตภัณฑ

MUSD
4,690

สินคานําเขา

2 เคมีภัณฑ
3 แผงวงจรไฟฟา

2,978
2,313

4 เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบ
5 เครื่องจักรไฟฟาและ
สวนประกอบ

1,814

1. เครื่องบิน เครื่องรอน
และอุปกรณ
2. สินคาอุปโภคบริโภค
3. สื่อบันทึกขอมูล ภาพ
เสียง
4. ยานพาหนะอื่นๆ

2,008

5. กระจก แกว ผลิตภัณฑ

Th import from Vietnam 3 Year
ชื่อสินคา

MUSD

สินคานําเขา

ขยายตัวสูง
(นัยสําคัญ)
273%

41%

160%
146%
127%

ขยายตัวสูง
(นัยสําคัญ)

Th import from Malaysia 3 Year
ชื่อสินคา
MUSD
5,019

1. กาชธรรมชาติ

2 เครื่องคอมพิวเตอรและ
สวนประกอบ
3 เคมีภัณฑ

4,279

2. ยานพาหนะอื่นๆ

197%

3,096

196%

4 เครื่องจักรไฟฟาและ
สวนประกอบ
5 แผงวงจรไฟฟา

2,889

3. เครื่องดื่ม น้ําแร
น้ําอัดลม
4. เครื่องบิน เครื่องรอน
และอุปกรณ
5. นมและผลิตภัณฑนม

Th import from Indonesia

ชื่อสินคา

2,592

3 Year
MUSD

1. น้ํามันสําเร็จรูป

800%

1 ถานหิน

2 เครื่องจักรไฟฟาและ
สวนประกอบ
3 เหล็กและผลิตภัณฑ

1,394

97%

2 น้ํามันดิบ

2,924

765

2. กระดาษ
ผลิตภัณฑ
3. ผาผืน

32%

1,789

4 น้ํามันดิบ

1,136

4. สิ่งทออื่นๆ

30%

5 สวนประกอบและอุปกรณยาน
ยนต

632

5. เนื้อสัตวสําหรับ
บริโภค

30%

3 สวนประกอบและอุปกรณยาน
ยนต
4 เครื่องจักรกลและสวนประกอบ
5 รถยนตนั่ง

764
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ขยายตัวสูง
(นัยสําคัญ)

1 น้ํามันดิบ

3,735

1 เครื่องใชไฟฟาในบาน

สินคานําเขา

3,164

1,629

สินคานําเขา

1.2 ลาน%

120%
107%

ขยายตัวสูง
(นัยสําคัญ)

1. เครื่องบิน เครื่องรอน
และอุปกรณ
2. สัตวมีชีวิตที่ไมไดทํา
พันธุ
3. กาชธรรมชาติ

3,815%

4. อาหารปรุงแตงสําหรับ
ทารก
5. น้ํามันสําเร็จรูป

230%

566%
268%

130%

สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)

NTB from RCEP members to Thai exporters
ประเทศ
INDIA

VIETNAM
PHILIPPINES

AUSTRALIA

สินคา
Aluminum Foil 80
micron and below
อุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวน

กระดาษ A4

Thai National Shipper’s Council

รายละเอียด
อินเดียตรวจสอบการทุมตลาดสําหรับสินคา ฟอยลอลูมิเนียมบางชนิด ที่นําเขา
จากประเทศ จีนอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (สถานะ อยูระหวางการไตสวน)
มาตรการกีดกันการนําเขารถยนตจากไทย
1) เวียดนาม: ออกมาตรการควบคุมนําเขารถยนตจากไทย ทั้งนี้สงผลใหการสงออก
รถยนตลาชากวาเดิมมาก
2) ฟลิปปนส: ศึกษามาตการตอบโตสําหรับการสงออกรถยนตไทยไปยังฟลิปปนส
เนื่องจากไทยไมยอมปฏิบัติตามคําตัดสินของ WTO เรื่องภาษีบุหรี่

• ออสเตรเลียใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด (Anti-Dumping: AD) สินคากระดาษ
A4 กับประเทศบลาซิล จีน อินโดนีเซีย และไทย
• ไทยโดนเรียกเก็บภาษี รอยละ 13.4 - 23.2 ของราคา CIF เริ่ม 18 เม.ย. 2560 ถึง 17
เม.ย. 2565 (สถานะ มีผลบังคับใชมาตรการและอยูระหวางการทบทวน)

สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)

สินคาสําคัญของไทย สงออกไปอินเดีย (Value-2018)
กลุมสินคาเกษตร
สินคาสําคัญ

กลุมสินคาอุตสาหกรรม

Value
(MUSD)

รายสินคาที่มีศักยภาพ

สินคาสําคัญ

416

• ยางธรรมชาติ ในลักษณะขั้น
ปฐม หรือเปนแผน
• ยางผสม (คอมพาวด )
• ยางนอกชนิดอัดลม ที่เปน
ของใหม

1. เครื่องจักรกล
และสวนประกอบ

167

• น้ํามันปาลมและแฟรกชันของ
น้ํามันปาลม
• น้ํามันมะพราว
• น้ํามันเนื้อในเมล็ดปาลม

2. พลาสติก

952

• โพลิอะซิทัล
• เอทิลนี
• โพรพิลีน

40

• เนื้อสัตว สวนอื่นของสัตว
• ปลา สัตวน้ํา
• ของปรุงแตงชนิดที่ใชในการ
เลี้ยงสัตว

3. เครื่องใชไฟฟา
อุปกรณและ
ชิ้นสวน

924

• จอภาพและโปรเจคเตอร,
• เครื่องโทรศัพทและอุปกรณ

18

• เมล็ด ผลและสปอร ชนิดที่ใช
สําหรับการเพาะปลูก
• เมล็ดพืชและผลไมอื่นๆ ที่มี
น้ํามัน

367

• เพชร, รัตนชาติ(นอกจาก
เพชร) และกึ่งรัตนชาติ
• เครื่องเพชรพลอยและ
รูปพรรณแ

1. ยางแปรรูปขั้นตน
และของทําดวยยาง
2. ไขมันและน้ํามันที่
ไดจากสัตวหรือพืช
3. กากและเศษที่เหลือ
จากอุตสาหกรรมผลิต
อาหารสําหรับเลี้ยง
สัตว
4. เมล็ดพืชและผลไม
ที่มีน้ํามัน เมล็ดธัญพืช
Source : ITC Analyzed by TNSC

4. อัญมณีและ
เครื่องประดับ

Value
(MUSD)

รายสินคาที่มีศักยภาพ

1,350

• เครื่องปรับอากาศ,
• เครือ่ งยนตลูกสูบสันดาป
• เครือ่ งประมวลผลขอมูล

Top 5 สินคาไทยที่มโี อกาสสงออกเพิ่มไปอินเดีย (High Growth)
กลุมสินคาเกษตร

สินคาสําคัญ
1. วัตถุจากพืชที่
ใชถักสาน
2. ปุย

3. ฝาย
4. ไมกอกและของ
ทําดวยไมกอก
5. ผลไมและ
ลูกนัตที่บริโภคได

การเติบโต
(%)

รายสินคาที่มีศักยภาพ

2,350

• ไมไผ หวาย ออ กก ปาลม ผักตระกูล
ถั่ว
• ใยฝาย นุน

855

• ปุยจากสัตวหรือปุยจากพืช
• ปุย ที่มีธาตุปุยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียม สองหรือสามชนิด
ผสมกัน
• ดายฝาย
• ผาทอทําดวยฝายตั้งแตรอยละ 85 ขึ้น
ไปโดยน้ําหนัก
• ผาทอดวยฝาย ที่มีฝายตั้งแตรอยละ
85 ขึ้นไปโดยน้ําหนัก

กลุมสินคาอุตสาหกรรม
สินคาสําคัญ
1. โลหะสามัญ
2. ของปรุงแตงที่ทําจาก
โกโก

การเติบโต
(%)
895

• แมกนีเซียมและของที่ทําดวยแมกนีเซียม
• พลวงและของทําดวยพลวง
• แมงกานีสและของทําดวยแมงกานีส

872

• เมล็ดโกโก ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว
• ช็อกโกแล็ตและอาหารปรุงแตงอื่น ๆ ที่มี
โกโก

3. ผลิตภัณฑจากสัตวที่
บริโภคได นม ไขสัตวปก
น้ําผึ้งธรรมชาติ

257

500

• ไมกอกธรรมชาติ
• ไมกอ กอัด ( มีหรือไมมีสารยึด ) และ
ของทําดวยไมกอ กอัด

4. เครื่องดื่ม สุรา
น้ําสมสายชู

236

59

• เมล็ดอัลมอนด
• ผลไมกลุมเบอรรี่ เงาะ ขนุน ชมพู
• ผลไมอบแหง ไดแก ทุเรียน พรุน แอป
เปล

5. หัวรถจักรและ
สวนประกอบ

419

722

Source : ITC Analyzed by TNSC

รายสินคาที่มีศักยภาพ

• นมและครีม ที่ทําใหเขมขน หนอไมฝรั่ง
เห็ด มะเขือมวง
• บัตเตอรมลิ ค นมและครีมชนิดเคอรเดิล โย
เกิรต เคเฟอร
• น้ําผึ้งธรรมชาติ
• น้ํา รวมถึงน้ําแรและน้ําอัดลม
• ไวนที่ทาํ จากองุนสด รวมถึงไวนที่เติม
แอลกอฮอล เกรปมัสตพชื ผักตระกูลถั่ว
• อทิลแอลกอฮอลที่ไมไดแปลงสภาพ
• หัวรถจักรอื่น ๆและรถสัมภาระของหัวรถ
จักร
• สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณตดิ ตั้งสําหรับราง
รถไฟหรือรางรถราง
คอนเทนเนอร
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สภาผูสง สินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สภาผูสงออก)

